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Samen met de Pit naar duurzaam
De werkgroep “De Pit duurzaam” heeft niet stilgezeten de afgelopen periode.
Er zijn diverse maatregelen
in gang gezet om helder te
krijgen waar er mogelijkheden zijn. Zo is De Pit sinds kort
aangesloten op een zogenaamd energiemanagementsysteem waarmee we heel goed kunnen meten wanneer
en hoeveel energie er wordt verbruikt. Hierbij hebben
we support gekregen van de gemeente Boxmeer waardoor we voor De Pit kosteloos 2 jaar lang het energieverbruik kunnen volgen. Hiervoor onze grote dank.
Tevens wordt er op donderdag 16 maart met een deskundige een energiescan gemaakt van het hele gebouw. Hierin hopen we helder te krijgen waar we het
meeste rendement kunnen behalen en wat we het
snelst kunnen realiseren. In een volgende uitgave zullen we jullie informeren over de resultaten ervan.

duurzaam initiatief. Hiervoor uiteraard hartelijk dank.
Dus heb je altijd mee willen werken aan een duurzame
wereld of willen investeren in zonnecellen maar heb
je de stap nog niet gemaakt omdat je dak niet goed
lag, of door teveel schaduw van omliggende gebouwen, of onvoldoende dakoppervlakte, of vind je het
gewoon lelijk dergelijke zonnecellen op je dak, dan
ligt hier je kans. Je kunt meedoen tegen een lagere
investering dan zelf iets te regelen. Het wordt volledig
voor je geregeld, dus je hebt er geen werk aan en je
realiseert een rendement van 4-6% op je investering.
En misschien wel het allerbelangrijkste, je helpt De Pit
aan zonnecellen en je verkleint mede het exploitatietekort.

Inmiddels hebben we het globale haalbaarheidsonderzoek afgerond en besloten om te gaan voor een groot
zonnedak in Overloon, waarbij naast De Pit ook alle
particulieren en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting kunnen deelnemen
Hoe doen we dit? Middels een zogenaamde energiecoöperatie.
Wat is dit? Dit is een gezamenlijke investering in een
groot zonnedak waarbij alle leden (deelnemers) investeren in een aantal zonnepanelen. Deze coöperatievorm wordt door de overheid gestimuleerd middels
belastingvoordelen van 11-12 cent per kWh elektriciteit. Deze subsidie wordt door de overheid aan de coöperatie voor 15 jaar gegarandeerd. Dit voordeel vloeit
direct naar de leden van de coöperatie naar rato van
het aantal panelen waarmee men deelneemt. Hierdoor wordt een investering voor alle deelnemers zeer
rendabel. Door de gezamenlijke investering zullen we
de investering belangrijk goedkoper weten te realiseren dan een particulier alleen.
Een groot zonnedak vraagt natuurlijk om een goed
dak van voldoende omvang, daarvoor is De Pit te klein.
We hebben inmiddels een overeenkomst gesloten met
het Oorlogsmuseum in Overloon. Dit stelt geheel belangeloos haar dak beschikbaar voor dit Overloons

Wie kan meedoen? Alle kleinverbruikers binnen de
zogenaamde postcoderoos van Overloon. Dat wil zeggen 5825 en alle aangrenzende postcodes. Dit zijn
naast Overloon ook Vierlingsbeek, Groeningen, Holthees, Smakt, Venray-Noord, Merselo, Vredepeel, Westerbeek en Stevensbeek. Dit lijkt heel wat, maar op het
dak is ruimte voor ruim 1000 panelen.
De werkgroep werkt momenteel hard aan de uitwerking van de details om alle belangstellenden binnenkort goed en helder te informeren.
Daarom is er een informatieavond gepland voor het
Zonnedak van Overloon Duurzaam op woensdagavond 12 april om 20.00 uur in De Pit te Overloon.
We nodigen als werkgroep jullie allen bij deze van harte uit voor deze avond.
Het “De Pit duurzaam”-team: Stijn, Eric, Antwan
1

Oproep aan allen die
voetbalvereniging SSS ’18
een warm hart toedragen
Tijdens de jubileumfeesten 2018 vanwege het
100-jarig bestaan van Voetbalvereniging SSS ‘18 zal
er een jubileumboek uitgebracht worden.
Om dit boek zo compleet mogelijk te maken, zijn wij
op zoek naar foto’s en/of krantenknipsels* waarop
of waarin onze vereniging of een gedeelte daarvan
afgebeeld staat of vermeld wordt. In principe zijn
alle krantenknipsels en foto’s* welkom, maar foto’s
en krantenknipsels* die vooral daarvoor in aanmerking komen zijn:
• foto’s/krantenknipsels* uit de periode 1918 - 2018
• actiefoto’s / groepsfoto’s / teamfoto’s
• foto’s gemaakt tijdens een “speciale SSS ‘18-gebeurtenis”
• foto’s met een “Sport Staalt Spieren”-verhaal
Deze krantenknipsels/foto’s* worden allemaal gescand en hoeven niet uit een album gehaald te worden en zullen dus niet beschadigd of op enigerlei
wijze toegeëigend worden, noch zullen zij worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechtmatige verstrekker.
De ter beschikking gestelde foto’s/krantenknipsels*
kunnen direct retour verstrekker, maar indien het
er veel zijn, zullen deze binnen een week geretour-

neerd worden.
Indien u krantenknipsels/foto’s* heeft die daarvoor
in aanmerking komen, verzoeken wij u het volgende te doen:
1) Krantenknipsels/foto’s* onder in dit artikel vermelde condities aanbieden met duidelijk vermelde naam van de verstrekker, diens adres, telefoonnummer, etc. in envelop, doos, op usb-stick
of sd-card. Graag met een beschrijving/omschrijving (namen van afgebeelde personen e.d.) van
foto/krantenknipsel*, zodat wij deze goed (en
enkel en alleen) ter wille van de historie van voetbalvereniging SSS ‘18 in vermeld jubileumboek
kunnen plaatsen.
2) Aanbieden bij:
Henk Henckens, De Kleffen 3
(T 0478 641759 / 06 53717280
E h.henckens@home.nl)
of bij:
Piet Jeuken, De Bergkamp 6
(T 0478 641641 / 06 48972289
E pietjeuken@hotmail.com).
U heeft de garantie dat u de krantenknipsels/foto’s*
in dezelfde staat als aangeleverd retour krijgt.
Indien u video-, film- of andere opnames (= bewegende beelden) onder dezelfde condities zoals die
gelden voor in dit artikel genoemde krantenknipsels/foto’s* ter beschikking wilt stellen, verzoeken wij u eveneens contact op te nemen met
eerder vermelde personen. Ook voor verdere
info kunt u bij hen terecht.
-Werkgroep “Jubileumboek SSS ‘18”
-SSS ‘18
* zowel digitaal, als op fotopapier en/of krantenpapier afgedrukt. Geen “selfies” en/of “telefoonfoto’s”.
SSS ’18 eind jaren 40.

Het gaat weer de goede kant op
Het gaat weer de goede kant op met de geloofsgemeenschap in Overloon. Er is de afgelopen maanden
hard gewerkt aan het nodige herstel van vertrouwen
tussen het bestuur en de tijdelijke beheercommissie,
en tussen de pastores en de vrijwilligers. Een belangrijke stap op de weg naar verbeterde verhoudingen
en een constructieve samenwerking is gezet, nu met
ingang van april de gebedsviering weer een eigen
plaats in het liturgische rooster heeft gekregen.
In goed overleg tussen alle betrokkenen, waaronder het koor Palet dat deze vieringen pleegt op te
luisteren, is besloten om voortaan elke 4e zaterdag
van de maand om 19.00 uur een gebedsviering in
de kerk te doen plaatsvinden. Dit leek eenieder de
meest wenselijke dag en tijd, met als overweging dat
twee vieringen op de zondag teveel van het goede
zouden zijn. Vanaf april zal er immers, conform de
afspraken die met onze bisschop Mgr. De Korte zijn
gemaakt, elke zondagmorgen om 10.30 uur een eucharistieviering te Overloon plaatsvinden.
Ook op andere punten is er vooruitgang geboekt.
Zo heeft een tweetal gesprekken geleid tot meer
wederzijds begrip tussen de pastores en de vrijwilligers die door hun inzet als acoliet, lector of koster
de wekelijkse eucharistievieringen ondersteunen.
Bovendien is het inzicht gegroeid dat meer en beter
overleg tussen het overkoepelende parochiebestuur

en de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap gewenst en noodzakelijk is om zorg te dragen
voor een goed functioneren van de Overloonse geloofsgemeenschap.
Gelukkig zijn er nu dus bemoedigende signalen, die
laten zien dat het herstel van vertrouwen en draagvlak is ingezet. Zeker, we zijn er nog niet; het is nog
broos maar het begin is er.
Nieuwe vrijwilligers, die bereid zijn om zich in te
zetten voor de Overloonse deelparochie, zijn zeer
welkom. Het gaat daarbij zowel om acolieten/lectoren als om nieuwe leden van de deelparochieraad,
de opvolger van de vroegere beheercommissie.
Wij hebben in elk geval de overtuiging dat er toekomst is voor de kerk in Overloon, laten we nu samen de schouders eronder zetten om dit proces
tot een goed einde te brengen. Vertrouwen vormt
daarbij een belangrijk fundament. Wij rekenen op
uw steun!
Pastoor en overige leden van het bestuur van de parochie Maria, Moeder van de Kerk
De leden van de tijdelijke beheercommissie deelparochie Overloon

Beste ouders/verzorgers, kinderen,
Wij nodigen jullie allemaal weer uit voor de kinderwoorddienst op zondag 2 april om 10.30 uur in de
Theobalduskerk te Overloon.
Deze zondag is het de 5de zondag van de veertigdagentijd.
Het thema van deze zondag is: Jezus geeft nieuw
leven.
Hoe zou jij reageren als een vriend of iemand van
wie je heel veel houdt dood gaat?
Misschien heb je wel een huisdier gehad die gestorven is waar je heel veel verdriet van hebt gehad.

Hoe voel je je dan? Maar denk je dat God, die zoveel
van ons houdt, ons zal laten vallen?
Tijdens de Kinderwoorddienst wordt aan kinderen
het Bijbelverhaal van die zondag op hun niveau uitgelegd. Daarna is er een verwerking in de vorm van
een gesprek, een quiz, een knutselwerkje of een
puzzelblad. Het is altijd erg gezellig bij de Kinderwoorddienst! Kom jij ook een keertje kijken?
Tot dan allemaal,
Groetjes Gerda

Het mag geen naam hebben
Kerkberichten

Koor: Dames- en Herenkoor

Vieringen 26 maart – 8 april

Intenties:
- Jos Vleuren vanwege verjaardag
- Fam. Vleuren-Franssen
- Ouders Jacobs-Vliet
- Jan en Jo Hendriks van Osch
vanwege verjaardagen
- Frans en To Beckers Hendriks

Lonneke en Choco - ’n bruinige combinatie…!
Als ze de nieuwe hoofdman maar niet over het hoofd zien…!
Bewégende beelden van SSS ’18……?
BRIDGE over….. troubled water!

Zondag 26 maart 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pater Berndsen
Acolieten: Ans Abels en Frans
Kersten

- Karel Beckers
- Miny Verberk-Beckers
Zondag 2 april 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en
Jeanne Willems

Intenties: eerste jaargetijde voor
Harry Cremers en Jeanne Cremers-Engels
De Tegelse Hofzangers zullen
deze viering muzikaal verzorgen
met hun liederen uit de Slavisch
Byzantijnse liturgie

Overleden
10 maart
Agnes Philipsen-Jansbeken, 83
jaar

Vieringen in Huize Loôn

Kosterdienst
19 maart – 25 maart
Tiny Willems,
tel. 641814

Maandag 3 april 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 27 maart 19.00 uur
Eucharistieviering

26 maart –1 april
Nelly van Gemert,
tel. 642504
2 april – 8 april
Jan Hendriks,
tel. 641753
TV-uitzendingen
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen voor Ziggo abonnees.
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in de gemeenten St.
Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk, Grave, Uden,
Veghel en Landerd.
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur en bij
bijzondere feestdagen wordt de viering uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land
van Cuijk.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 9 april
en op paaszaterdag 15 april en eerste paasdag 16
april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 28 maart op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen
Iedere dinsdag is er gelegenheid om
binnen te lopen in de pastorie voor
het opgeven van een intentie, een
praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te
melden hebt.
De pastorie is hiervoor geopend van
10.00 – 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor
het opsteken van een kaarsje en een
gebed.

Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of
in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.
Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de
parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860,
Nadat binnen de parochie een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl
Uitgebreide informatie over de deelparochie H.
Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres
info@theobaldusparochie.nl

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246 en is geopend van maandag t/m woensdag
van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06
23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: www.
parochiemariamoedervandekerk.nl

DE GOEDE WEEK IN JERUZALEM
Op de dinsdag in de Goede Week, op 11 april, wordt
er een inleiding gegeven over de gebeurtenissen op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag,
aan de hand van de plekken zelf waar het gebeurd
is in Jeruzalem. Er zal ook gesproken worden over
hoe de plechtigheden daar nú gevierd worden. In
de eerste eeuwen na Christus hebben pelgrims al

opgetekend hoe deze verliepen. Het mag ons verdiepen in de wortels van ons Christelijk geloof in
de verrijzenis, dat we met Pasen voluit vieren. Deze
bijeenkomst begint om 20.00 uur op het Parochieel
Centrum in Sint Anthonis, en duurt tot 22.00 uur.
U bent van harte welkom.

In Memoriam: Trees Vereecken
Op 26 februari jl. is onze voorzitter Trees Vereecken ons ontvallen.
Trees was sinds een aantal maanden ernstig ziek,
waardoor ze de laatste vier dorpsraadvergaderingen noodgedwongen verstek moest laten gaan.
Ze bleef echter de hoop behouden om o.a. de voorzittershamer weer een keer te kunnen hanteren,
maar stukje bij beetje moest ze haar wensen bijstellen.
Een week voor
haar
heengaan
gaf ze nog te kennen graag op de
hoogte te worden
gehouden van de
lopende activiteiten, wat aangeeft
hoezeer ze zich betrokken voelde bij
het wel en wee van
de dorpsraad, haar
stokpaardje…!
Zelfs haar laatste
wens om nog geruime tijd te mogen genieten van
haar kleinkinderen
werd slechts gedeeltelijk vervuld.
De ziekte was onverbiddelijk…
We hebben Trees als een warme en betrokken persoonlijkheid leren kennen, met een duidelijke eigen
mening. Dat was niet altijd gemakkelijk voor haar,
maar - bedachtzaam haar woorden uitsprekend kwam ze op voor anderen en de leefbaarheid in ons
dorp én… ze cijferde zichzelf altijd weg.
Trees is in 2003 lid geworden van de dorpsraad. In
2004 trad ze toe tot het dagelijkse bestuur en sinds
juli 2015 was ze voorzitter van de dorpsraad. Vanaf
haar toetreden en zeker ook via het voorzitterschap
heeft ze zich ingespannen voor de leefbaarheid in
Overloon door zich ten volle in te zetten voor de
realisering van diverse projecten die er speelden.
Enkele daarvan waren:

• Het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP). Vol overgave
stortte ze zich op de gemeentelijke opdracht om
met een visie te komen hoe Overloon er over 15
jaar uit zou moeten zien.
• Het realiseren van het nieuwe 14 Oktoberplein. Zo
standvastig als ze was, ging ze ervoor. Dit heeft
haar heel wat vrije uurtjes gekost, maar daar
maalde ze niet om.
• Ze heeft in de werkgroep Structuur- en Gebiedsvisie gezeten en veel door haar ingebrachte ideeen waren mede bepalend voor de toekomst van
Overloon.
• Omdat ze de jongeren graag een eigen jeugdhonk
wilde geven, verleende zij haar medewerking aan
het project SJO (SJIL).
• Voor de ouderen in de gemeenschap probeerde
Trees daar waar mogelijk was de leefbaarheid, de
zorg en het welzijn te bevorderen.
• De CPO-bouwers konden een jaar lang hun voordeel doen met Trees’ begeleiding bij het opstarten, de bouwbesprekingen,de voorbereidingen en
de communicatie met het architectenbureau.
• Ook had ze zitting in de werkgroep Kermis, waarbij de veiligheid van de kermisgangers haar speciale interesse had en eveneens ging haar aandacht
uit naar het groen in het dorp en het speeltuinenbeleid.
Door al deze inspanningen is Trees een echte Lónse
geworden, die van plan was zich nog lang in te zetten voor de leefbaarheid in Overloon.
“Ik kan altijd, ik heb nu meer tijd”, sprak ze, nadat
ze het slachtoffer was geworden van de zoveelste
reorganisatie binnen de zorg in de gemeente Cuijk.
En dit was inderdaad zo: ze was er ALTIJD.
Daarom zal ze bij velen als die warme en betrokken
persoonlijkheid in herinnering blijven voortleven.
Wij verloren in Trees een bijzonder waardevol lid
van de gemeenschap Overloon.
Trees, Dank voor alles wat je voor het dorp Overloon
betekend hebt.
Bestuur en leden van de dorpsraad Overloon

:DWKRXGWGLWRRNDOZHHULQ"
:HKHEEHQGHODQGHOLMNHFROOHFWHVYRRUGHJRHGHGRHOHQZDDUYRRULQ2YHUORRQ
JHFROOHFWHHUGZRUGWJHEXQGHOG'DWEHWHNHQWGDWZHQLHWNHHUDDQGHGHXUNRPHQPDDU
VOHFKWVppQNHHU
2SGHDFKWHU]LMGHYDQGLWEODG]LHWXHHQRYHU]LFKWYDQGHJRHGHGRHOHQZDDUYRRUXJHOG
NXQWJHYHQ

5%(

:DWYUDJHQZLMXWHGRHQ"
$FKWHUKHWJRHGHGRHOQRWHHUWXKHWEHGUDJGDWXZLOWJHYHQ'DWKRHIWQLHWYRRUHONGRHO
KHW]HOIGHEHGUDJWH]LMQ8KHHIWYRULJMDDUPLVVFKLHQDDQKHWHQHGRHOPHHUJHJHYHQGDQ
DDQKHWDQGHUHRIPLVVFKLHQKHOHPDDOQLNV8NXQWKHWKHOHPDDOYULMLQYXOOHQSHUGRHO
1DGDWXDOOHVLQJHYXOGKHHIWWHOWXGHEHGUDJHQELMHONDDURSHQ]HWGHXLWNRPVWLQGHNRORP
WRWDDO
'DDUQDGRHWXGHLQYXOOLMVWVDPHQPHWKHWEHGUDJGDWLQGHNRORPWRWDDOVWDDWFRQWDQWLQ
GHHQYHORSHQSODNWXGHHQYHORSJRHGGLFKW
8KRHIWJHHQQDDPWH]HWWHQRSGHOLMVW8ZELMGUDJHEOLMIWDQRQLHP

922

=RDOVXKHEWNXQQHQOH]HQLQ³2QV(LJHQ(UI´LVYROJHQGHZHHNGHFROOHFWHYDQ6DPHQ
6WHUN9RRU*RHGH'RHOHQ



%HVWHLQZRQHUVYDQ2YHUORRQ

(/'

:RHQVGDJHQGRQGHUGDJPDDUWNRPHQWZHHFROOHFWDQWHQ LQKHWEH]LWYDQHHQ
OHJLWLPDWLHSDVMH WXVVHQXXUHQXXUGHHQYHORSELMXRSKDOHQ/HJWXGH]HDOYDVW
NODDU]RGDWXKHPDOOHHQQRJPDDUDIKRHIWWHJHYHQ
:DDUZHXQRJRSZLOOHQDWWHQGHUHQLVGDWGHSODDWVHOLMNHYHUHQLJLQJHQPHWKXQDFWLHVDDQ
XZGHXUNXQQHQEOLMYHQNRPHQ



DO

:HKRSHQGDWGHJH]DPHQOLMNHFROOHFWHQDDULHGHUVWHYUHGHQKHLG]DOYHUORSHQ0RFKWXQRJ
YUDJHQRSRIDDQPHUNLQJHQKHEEHQODDWKHWRQVKRUHQ
:LM]LMQHUYDQRYHUWXLJGGDWGH]HDFWLHGLWMDDURRNZHHUHHQVXFFHVZRUGW]HNHURPGDWX
ZHHW QHWDOVZLMGDWZHWHQ GDWDOOHJRHGHGRHOHQXZHQRQ]HVWHXQKDUGQRGLJKHEEHQ

,

:LM]RUJHQGDWXZELMGUDJHRSGHMXLVWHSOHNNRPWHQKRXGHQXRSGHKRRJWHYDQKHW
UHVXOWDDW
$OYDVWKDUWHOLMNGDQNYRRUXZPHGHZHUNLQJ
:LMPDNHQRQV6DPHQ6WHUNYRRU*RHGH'RHOHQ
1DPHQVGHZHUNJURHS
$QMD9RHVWHQWHOHPDLODQMDYRHVWHQ#]LJJRQO
0DULM+XEHUVWHOHPDLOKXEHUVYORHW#JPDLOFRP

D
D



Bas van Wieringen erevoorzitter Sint Theobaldusgilde
Op vrijdag 3 maart hield het Gilde
haar jaarvergadering. Tijdens deze
vergadering heeft Bas van Wieringen na 25 jaar voorzitter-/hoofdmanschap zijn functie overgedragen aan Willeke
Boom. Bas had al een paar keer aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Maar zoals bij veel verenigingen liggen de bestuursleden niet voor het oprapen en is Bas al die tijd nog doorgegaan. Na 25 jaar
vond hij het echter mooi geweest.
Cindy Scholten heeft het secretariaat van Willeke
Boom-Arts overgenomen, die op haar beurt dus
voorzitter is geworden.
Voor al zijn vele activiteiten voor het Gilde en het

Ook zijn er vijf jubilarissen gehuldigd!
Bij een aantal leden is het aantal lidmaatschapsjaren aangepast. Vroeger kon je pas echt lid worden
als je 18 was. Een aantal van de jubilarissen is al langer lid, omdat ze meededen bij de muziek. Dit is
dit jaar recht getrokken, waardoor ze hun jubileum
hadden gemist.
Stefan Meijer vierde zijn 25-jarig jubileum. Hij is 34
jaar lid van het Gilde. Als jongen van 8 jaar is hij
begonnen bij het slagwerk, ging daarna trompetles
volgen en speelt nu al jaren trombone bij de Drumshowband.
Arie Cornelissen vierde zijn 40-jarig jubileum. Arie is
vroeger begonnen op de klaroen. Vervolgens is Arie
overgestapt naar het slagwerk waar hij nu al jaren
de grote trom bespeelt.
Peter Janssen vierde zijn 50-jarig jubileum. Peter is
54 jaar lid van het Gilde. Net als Arie is ook hij begonnen op de klaroen. In 1981 is hij overgestapt op
de ventielinstrumenten en speelt sindsdien Tuba.

realiseren van een aantal grote projecten (bouw
nieuw gildehuis, nieuwe uniformen, organisatie
Gildedag en nog veel meer) is Bas benoemd tot
erevoorzitter/hoofdman van het Theobaldusgilde.
Deze benoeming werd met luid applaus begroet.
Bas, bedankt voor je inzet!

Geert Jacobs is 40 jaar lid van het Gilde. Geert is al
jaren hoofdvendelier (Vaandrig) en vervult deze
taak ook met verve. Het liefste wat hij bij het Gilde
doet, is geweerschieten. Hij heeft hier dan ook al
vele prijzen mee gewonnen. Het geweerschietenheeft lang op een laag pitje gestaan door allerlei
strenge regels. Dit begint nu weer aan te trekken,
iets waaraan Geert dan ook zijn bijdrage heeft geleverd.
Jan Jacobs is maar liefst 70 jaar lid van het Gilde. Dit
is zeer bijzonder binnen onze vereniging, want zelfs
het huishoudelijke reglement voorzag hier niet in.

Jan probeert, ondanks zijn lichamelijke ongemakken en hoge leeftijd, toch nog regelmatig activiteiten van ons Gilde bij te wonen.
Wij zijn dan ook trots dat we zo’n bijzonder lid in
onze vereniging mogen hebben. Jan is een gildebroeder in hart en nieren.
Alle jubilarissen gefeliciteerd met dit mooie jubileum!

Erevoorzitter/Erehoofdman Bas en
echtgenote Anja.

CPO 2 Overloon in volle gang
Op het nu nog braakliggende terrein tussen het
nieuwbouwproject d’n Hof
en het Zoo Parc in, is een
projectgroep genaamd CPO
2 Overloon begonnen met een nieuw bouwinitiatief. De afgelopen maanden zijn er door de initiatiefgroep al flink wat werkzaamheden verricht. Dit
heeft tot nu toe bijna 10 actieve deelnemers opgeleverd om hun eerste huis of hun droomhuis te gaan
bouwen. De deelnemers van CPO 2 Overloon komen
elke 2 weken bij elkaar om belangrijke zaken door
te spreken en knopen door te hakken om verdere
vervolg stappen te kunnen maken. Zo zijn wij op dit
moment gesprekken aan het voeren met bouwbedrijven, architecten, notarissen, etc. Omdat deze gesprekken goed verlopen en de vervolgstappen snel
gemaakt kunnen gaan worden, hebben wij duidelijke indicatieve prijzen kunnen indexeren.
Moderne starterswoningen en doogroeiwoningen
van goede kwaliteit en traditionele bouw.

Richtprijzen incl. korting op de grondprijs (vanaf):
- Tussenwoning vanaf € 145.000, - von.
- Hoekwoning vanaf € 163.000, - von.
- Tweekapper vanaf € 173.000, - von.
(* prijzen uitgaande van gemiddelde kavelprijzen)
Ook de Dorpsraad en de Gemeente Boxmeer zijn
nauw betrokken in de plannen van CPO 2 Overloon.
Op 8 maart jongstleden hebben de deelnemers een
constructieve bijeenkomst gehad met de Dorpsraad
en de Gemeente. De resultaten zijn veelbelovend.
De Dorpsraad heeft in het kader van leefbaarheid
en de groei van Overloon toegezegd steun te geven
aan het project.
Wilt u meer informatie over CPO 2 Overloon of wilt
u een bijeenkomst bijwonen, dan kunt u een e-mail
sturen naar: cpo2overloon@outlook.com. Iedereen
is welkom en mag zonder enige verplichting/gevolgen een bijeenkomst bijwonen, zodat de deelnemers van CPO 2 Overloon u de details uit kunnen
leggen en u helder kunnen maken wat bouwen met
CPO 2 Overloon inhoudt.

Nieuws van de Verjaardagenactie
De Verjaardagenactie bestaat die
nog wel, vroeg u zich al bezorgd
af, natuurlijk. Nadat wij vol trots
het resultaat van 2016 in dit blad
meldden, werd het stil, muisstil.
De jarigen van januari, februari en maart weten dat
we nog volop actief zijn en hebben al (bijna) allemaal onze collectanten aan hun deur gehad. Alleen,
wat levert dat op voor het kinder- en jeugdwerk,
wilt u terecht weten.
Staand v.l.n.r.: Geert, Peter, Stefan, Arie. Zittend: Jan Jacobs en echtgenote Fien.

In 2016 bijna € 5.000, - zoals we al meldden en dit
jaar hopen we boven dat bedrag uit te komen. Dat
kan alleen maar met ’n groot bestand van actieve

vrijwilligers die de jarigen gaan feliciteren, én die
hebben wij!
Januari bracht al € 402,65 in het laatje en in februari (kort maandje en carnaval) moesten we met
€ 288,84 tevreden zijn en dat waren we ook.
Binnenkort komen we in vergadering bijeen om de
“buit” van 2016 te verdelen onder de jeugdorganisaties en zullen u daar z.s.m. over berichten.
Wij danken namens de kinderen iedereen zeer, die
heeft bijgedragen aan het mooie resultaat.
Volgende keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon

De muzikale wind waait
op de basisschool in Overloon!
Het is een prachtig samenwerkingsverband tussen
Fanfare Vriendenkring en de Josefschool in Overloon; het project Windkracht.
In dit project krijgen de kinderen van groep 5-6 zes
weken lang tijdens hun ‘normale muziekles’ lessen van professionele muziekdocenten, die ondersteund worden door enkele vrijwilligers. De kinderen maken tijdens drie lessen kennis met koperen
blaasinstrumenten. Will Jacobs, dirigent van het
jeugdorkest, en Geert Mooren, dirigent bij het fanfareorkest, laten de kinderen kennismaken met de
verschillende blaasinstrumenten die de fanfare rijk
is. De andere drie lessen worden ingevuld door Peter Bergmans, de dirigent van het slagwerkorkest.
Hij laat de kinderen alles zien van de verschillende
slagwerkinstrumenten die er zijn.
Tijdens de lessen leren de kinderen dat je muziek
kunt lezen en muzieknoten om kan zetten naar
klanken. Omdat het maar om zes lessen gaat, gaat
het hierbij om een basisoriëntatie. Maar tijdens
deze lessen wordt wel toegewerkt naar een concert waarbij de kinderen mee kunnen doen met een
nummer van het Jeugdorkest. De datum van dit optreden volgt op een later moment.

De kinderen maken gebruik van de instrumenten
van de Fanfare. Gelukkig kunnen we dankzij de samenwerking met andere muziekverenigingen genoeg instrumenten meenemen naar de basisschool.
Natuurlijk hopen we als vereniging dat de kinderen van Overloon zin krijgen in het (samen) muziek
maken. Na deze zes lessen bieden we dan ook de
mogelijkheid om drie proeflessen te volgen. Het
kind kan dan kiezen voor een blaas- of slagwerkinstrument óf zelfs allebei. De data kunnen in overleg
worden afgestemd.
Heeft uw kind zin om muziek te komen maken bij
onze vereniging of heeft u zelf vragen over de muziekopleiding of over Fanfare Vriendenkring, dan
kunt u altijd contact opnemen met de jeugdwerkgroep: jeugdwerkgroep@fanfarevriendenkring.nl.
Tot slot voor alle Overloonse kinderen in groep 5-6:
heel veel plezier tijdens deze bijzondere muzieklessen!

KBO-OVERLOON
(opgericht anno 1955)
AGENDA
vanaf 22 maart
VRIJDAG 31 MAART: Bijeenkomst van Samen Eten
in ”Broer en Zus”. Aanmelden, liefst tot een week
tevoren, bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
ZONDAG 9 APRIL: Uit op zondag. Van half drie
tot vier uur. Gratis en voor iedere geïnteresseerde. In de Pit. Programma heden nog niet bekend.
MAANDAG 10, Di. 11, WO. 12, (DO. 13) APRIL: Oosterse Maaltijddagen in restaurant China. Leden
hebben het informatie- en aanmeldingsformulier
inmiddels in bezit. Zoals telkenjare keuze uit maar
liefst vijf zittingen!
WOENSDAG 12 APRIL: Koken voor ouderen. Om 12
uur in de Pit. Tachtigplussers die in aanmerking komen, zullen worden uitgenodigd.
DONDERDAG 13 APRIL: IVN-wandeling door Bosch-
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huizen tussen Venray en Geysteren. Onder leiding
van een IVN-gids. Aanvang: 13.30 uur. Voor aanmelding en vertrektijd hier belt u Jan Lamers op 640125.
(abusievelijk stond eerder 9 april vermeld!).
DONDERDAG 20 APRIL: Algemene Ledenvergadering. Aanvang: 14.00 uur. In de Pit. Meer informatie hierover zal omstreeks 5 april in de brievenbus
belanden bij de leden d.m.v. de uitnodiging en de
Nieuwsbrief, welke vergezeld zullen gaan van de
“Ons” en de informatiefolder over de Dagreis op
18/5.
VRIJDAG 28 APRIL: Bijeenkomst van Samen Eten
in “In de Keulsche Pot”. Aanvang: 17.30 uur.
• Verdere agenda: noteer alvast op kalender - of
welk eigentijdser informatievehikel dan ook – de
datum van donderdag 18 mei voor de Dagreis! Programma van 18 mei thans (15/3) nog niet bekend.

Overloonse Bridgeclub
Op deze 2e zitting waren de drie sterkste paren
in de gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
63.99%
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers
57.44%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
57.44%

Tijdens de 3e zitting waren de drie beste paren
in de gele lijn:
1Tonny van Ham & Mieke Stappers
69.05%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
62.20%
3 Jeanne van Haren & Ethel Hilhorst
55.65%

In de rode lijn:
1 Mia & Sef Lommen
2 Koos Bongers & Jo Kok
3 Ricky Henckens & Leny Jansen

63.39%
56.85%
54.46%

In de rode lijn:
1 Riet & Harry Willems
2 Mia & Sef Lommen
3 Vera & Fred Jägers

66.67%
61.01%
56.85%

In de groene lijn:
1 Irma Huijs & Adele van Leuken
2 Gertie Pelser & Annie v. d. Hoogenhof
3 Joos van Son & Daan Teunissen

59.58%
52.92%
52.08%

In de groene lijn:
1 Nelly Vloet & Thea Peters
2 Door van Tartwijk & Leo van Grootel
3 Nellie Jeuken & Marthy van Pelt

63.19%
61.60%
50.90%

Kennismakingsmiddag De Bosruiterkes
Op zondag 26 maart
worden de jaarlijkse
clubkampioenschappen
georganiseerd.
Dit jaar is er vanaf 13.00 uur voor iedereen gelegenheid om kennis te maken met de activiteiten van de
club.

Dressuurwedstrijd 1 en 2 april
Traditiegetrouw organiseren wij in het eerste weekend van april een wedstrijd. Op zaterdag vanaf
10.00 uur zullen de pony’s aantreden en ook de allerjongsten zullen te zien zijn omdat we daarvoor
de speciale rubriek “Bixie” hebben. Op zondag vanaf 10.00 uur zijn de paarden aan de beurt. Iedereen
is welkom en de toegang is gratis.

Heb je altijd al eens een pony willen borstelen? Of
een ritje willen maken op de rug van een pony? Dan
is dit je kans! Ook worden er spelletjes gedaan en
kun je hoefijzers versieren die je vervolgens mee
naar huis kunt nemen. Kom gerust kijken, sfeer
proeven en meedoen! Natuurlijk is er dan ook gelegenheid om al je vragen te stellen.
Deze dag zullen De Bosruiterkes en de leden van
rijvereniging St. Joris gaan uitmaken wie de clubkampioen van 2017 gaat worden. Maud Heynert
en Lonneke de Bruijn zullen hun titel verdedigen.
Vanaf 10.00 uur zal er gestart worden met het rijden
van de dressuurproeven. In de middag zal er ook
weer een behendigheidsspel worden georganiseerd
waarbij ruiter en pony/paard kunnen laten zien hoe
snel, wendbaar en handig ze zijn. Aansluitend staat
er een springparcours klaar en zal een aantal ruiters
een wedstrijd verrijden in een race tegen de klok;
altijd mooi om naar te kijken!
Lonneke de Bruijn en Choco succesvol op Nederlandse
Kampioenschappen
Op 11 maart was het dan eindelijk zover; de Nederlandse Kampioenschappen op het KNHS centrum in
Ermelo. Drie juryleden beoordeelden de 20 combinaties in de klasse DE/M2. De proef van Lonneke
ging, op wat kleine foutjes na, goed en ze scoorde
hiermee een percentage van 67,33% wat een 4e
prijs opleverde. Hier was ze heel blij mee!

Lonneke en Choco.
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De Grenadiers en Jagers
komen eraan!
Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘

In april verwelkomt de Josefschool in Overloon de Regimentsfanfare “Garde
Grenadiers en Jagers” (RFGGJ). Voor de kinderen
van de basisschool gaan zij de voorstelling “Held”
en “Geeft acht!” spelen. Graag vertellen wij jullie
op deze plaats meer over dit bijzondere spektakel.

dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

De Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers”
(RFGGJ) is een groot koperensemble met slagwerk.
De grootste taak van deze regimentsfanfare is het
begeleiden van militair ceremonieel, zoals commando-overdrachten. Daarmee leveren zij een actieve
bijdragen aan het versterken van de band tussen
militairen en burgers, maar houden zij wel de tradities die bestaan hoog in het vaandel.
Juist vanuit dat oogpunt organiseert de RFGGJ ook
schoolconcerten. Tijdens deze concerten leren de
kinderen op een simpele manier meer over het werk
van de landmacht.
De RFGGJ brengt op dinsdag 11 april twee verschillende voorstellingen op het toneel; “Held?!”, bedoeld voor groep 1-4, en “Geeft acht!” voor de kinderen van groep 5-8;
“Held?!”:
Held” is een 45 minuten durend muzikaal sprookje
zonder pauze.

Ontdek tijdens dit muzikale
sprookje wie de echte held is: stoere ridder Ruben
of soldaat Harm-Jan. Ridder Ruben kan goed vechten en met een lasso vangt hij zo een draak, maar
door al dat vechten verandert het dorp Valendal in
één grote janboel. Er moet dus een oplossing komen. Harm-Jan de soldaat blijkt een stuk slimmer
dan vechtende ridder Ruben. Wie denk jij dat er uiteindelijk gaat trouwen met prinses Liselotte?
“Geeft acht!”:
In dit interactieve spektakel wordt de zaal tijdelijk
militair terrein en het (strijd)toneel van een militaire ceremonie. In de voorstelling wordt ingegaan op
(de geschiedenis van) ons leger en de rol van een
militair orkest hierbij. Ook kwam onder andere de
volgende vraag aan de orde: welk verhaal vertellen
veteranen ons? Maar ook: Hoe leuk is het eigenlijk
om muziek te maken? De kinderen worden hier op
een interactieve wijze bij betrokken met een medley van Kinderen voor Kinderen. Ook wordt in deze
voorstelling ingegaan op wat een dirigent doet. Enkele kinderen krijgen dan ook de kans het orkest te
dirigeren.
De Jeugdwerkgroep van Fanfare Vriendenkring in
Overloon heeft de RFGGJ uitgenodigd om voor de
kinderen in onze gemeente te komen spelen en hun
te laten zien hoe leuk het is om muziek te maken.
De Jeugdwerkgroep is erg trots op het feit dat per
voorstelling zeker 300 kinderen dit mogen gaan ervaren.
Wij hopen dat alle kinderen gaan genieten van de
voorstellingen, wensen jullie veel plezier en natuurlijk zijn we benieuwd naar de reacties achteraf!
Waar, wanneer en hoe laat?:
Gemeenschapshuis De Pit, 14 Oktoberplein 2 / Dinsdag 11 april 2017 /
Groep 1 t/m 4 van 09:00 uur tot 09:45 uur / Groep 5
t/m 8 van 10:30 uur tot 11:30 uur.

Enthousiaste Carnavalisten

Foto's: H. Henckens.
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Vrijwilligersactiviteiten tijdens NL Doet en
de Verwendag van De Zonnegroet
Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
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50% Korting op
Speelgoed
DA Overloon͕ Irenestraat 5a͕ Overloon
Foto's: Albert Hendriks.
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Foto's: H. Henckens.
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Gespecialiseerd in:
* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen
* nu IPL-ontharing
Belt u gerust voor informatie
of een afspraak!

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeén!
24 mrt. Hartenkracht
19.45 uur €15,00
Door Yvonne van Oostrum en Marlies van
Zeeland
27 mrt. Klanken van je Hart 20.00 uur € 12,50
Met Yvonne van Oostrum
30 mrt. Workshop Shantala massage
19.30 uur € 17,50
Door Lenie Ozga
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
1
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ZWEMMEN IN OVERLOON
Op recreatiepark park De
Vers in Overloon is medio
2015 een nieuw overdekt
zwembad geopend. Dit
zwembad aan de Raaijweg
25, net voorbij de sportvelden en dichtbij de sporthal
is niet alleen open voor de bezoekers van De Vers
maar ook voor inwoners van Overloon en omstreken.
Er was al vele jaren een zwembad op het park. Echter dit oude bad was aan vervanging toe. In 2015 is
het oude bad dan ook afgebroken en heeft plaats
gemaakt voor een nieuw overdekt zwembad. Het
gebouw is voorzien van een bad van 1,4 meter diep
voor geoefende zwemmers met een zit bubbelhoek
en een kleuterbad. Er zijn ruime douches, kleedcabines en er is een speelhoek voor kinderen.

administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur
Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl

Massage Studio
Voor ‘n fijne massage!
Haptische ontspanningsmassage
Klassieke ontspanningsmassage
Balinese ontspanningsmassage
Sportieve ontspanningsmassage
Kees Huysmans
Irenestraat 6
Overloon
06 389 05 325
www.mcs-InTouch.nl

*

Landal De Vers is al decennia lang een park waar
velen hun vakantie doorbrengen. De locatie in de
bossen bij Overloon is dan ook een ideale plek om
tot rust te komen en te genieten van bos en natuur.
Het zwembad is onderdeel van het park en wordt
door de bewoners van de bungalows gebruikt tijdens hun verblijf op De Vers.
Zwemmen voor Overloners
Aangezien er geen overdekt zwembad in de buurt
van Overloon is komen er al vele jaren ook inwoners van Overloon en omstreken zwemmen. Ook

worden er zwemlessen gegeven, zijn er uurtjes voor
aquarobics en kunnen er zwemuurtjes voor specifieke clubjes zijn.
Na het zwemmen is er de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken of iets lekkers te eten in het restaurant Broer & Zus naast het zwembad.
Met het nieuwe zwembad is er een hernieuwde
belangstelling vanuit de inwonersgroepen die het
zwembad gebruiken. De Vers heeft hier speciale
abonnementen voor die bij de receptie verkregen
kunnen worden. De ruime openingstijden laten toe
dat er zeven dagen per week van vroeg in de ochtend tot begin van de avond gezwommen kan worden.
Dagelijks geopend van 08.30 tot 21.30 uur, m.u.v.
vrijdagen: geopend van 12.00-21.30 uur.
Kinderfeestje
Heeft u ook kinderen die iets bijzonders willen met
hun verjaardagsfeestje? Nieuw is het kinderfeestje
waarbij er eerst gezwommen wordt en daarna in
het restaurant een al dan niet gezonde afsluiting
krijgt met lekker eten. Dit is op verzoek uit te breiden met ondersteuning van ons animatieteam.
Informatie
Inwoners die belangstelling hebben om te komen
zwemmen op basis van een abonnement of ouders
die een feestje willen organiseren kunnen bij de receptie meer informatie krijgen.

Of geef ‘n massage cadeau!
* intensiviteit

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL
Overloon:
Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901
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ONDERHOUD & REPARATIE
COMPLETE REINIGING
VERKOOP & INKOOP
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De special
van deze
week!

OVO: geweest: internationale vrouwendag

Lente-ui rolletje

De lente begint! Dat wil je graag terug zien
op je bord. Deze special van gehakt
omwikkeld met ontbijtspek en gevuld met
lente-ui is lekker bij gebakken aardappeltjeT
en een salade van veldsla.

Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

4 hamburgers +
500 gram gehakt

samen

695

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram rauwe ham
GRATIS 100 gram eiersalade
SPECIAL

Lente-ui rolletje
100 gram

165

ELKE WOENSDAG

Gemengd of
rundergehakt
2x 500 gram

650

Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 maart 2017

KEURSLAGERKOOPJE

Woensdag 8 maart jl. was het internationale vrouwendag. Dit jaar
hebben we ervoor gekozen om
enigszins kennis te maken met enkele dames die
verblijven en verbleven in het AZC te Stevensbeek.
Een vijftal van hen had de vorige dag op Metameer
met enkele dames van de OVO lokale hapjes gemaakt,
die tijdens de avond werden uitgedeeld. Via onder
andere tafelgesprekken tussen Overloonse dames
en dames uit het buitenland, kregen we iets te horen
over het leven in het land van herkomst en over de
vlucht van daar naar hier. Ook werd meerdere malen benadrukt dat de buitenlandse vrouwen ontzettend dankbaar en blij waren om hier te mogen zijn.
En dat ze hun uiterste best deden om onze taal te
leren. Een tweetal buitenlandse heren zorgden voor
een muzikaal intermezzo: de een speelde op de gitaar, de ander bespeelde een accordeon. Zij zorgden
voor een geweldige sfeer: van melancholiek tot op-

N
Natuurpraktijk
Vellir
Zoutkamer Overloon

Overloon -

0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Wat komt:
5 april een creatieve avond (zie de brief achterin de
kalender) en donderdag 6 april de excursie
naar Bronlaak. Opgeven
vóór 23 maart via de opgavestrook achter in de
kalender. We vertrekken om 13.00 uur vanaf
het kerkplein naar Oploo. Diegenen die voor
vervoer zorgen, zijn
hiervoor telefonisch benaderd.
Indien u mee wilt met
het bootreisje van dinsdag 25 april a.s., moet u
zich vóór 25 maart hiervoor opgeven.

Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Halotherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback
Ma t/m Vr op afspraak.
Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6, Overloon
06 81 48 05 51 Praktijk
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl

zwepend. Op het einde van de avond werd er vrolijk
gedanst: alle vrouwen handen in elkaar en een lach
op hun gezicht. Alle gasten kregen als dank voor
hun aanwezigheid een klein samengesteld Hollands pakketje. Denk dan aan peperkoek, hagelslag,
smeerkaas enzovoort.
Een aantal mensen heeft enorm veel werk verzet
om van deze avond een geslaagde avond te maken.
Iedereen: bedankt!

PLUS Kleffenloop 2017
Op 23 april 2017 organiseert A.V. Sporting Boxmeer de 7e editie van de PLUS
Kleffenloop. Met een parcours door de
bossen van Overloon is dit een prachtig hardloopevenement voor jong en
oud. Onderweg loop je dwars door het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum langs een tank en onder de
Bailey-brug door. Ook loop je langs recreatieplas het
Schaartven en de 25 meter hoge uitkijktoren midden
in de Overloonse bossen. Kortom: een van de mooiste
hardloopwedstrijden in de regio.
De starttijden en afstanden die gelopen kunnen worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter (10.15 uur),
Jeugdloop 1 kilometer (10.05 uur), 5 kilometer (10.25
uur), 10- en 15 kilometer (10.00 uur). Voorinschrijving
is online mogelijk tot 22 april 2017 en is voor iedere
afstand goedkoper dan na-inschrijving. Na-inschrijven
is mogelijk tot een half uur vóór de start van de wedstrijd. Voor de eerste 100 inschrijvers van de 5-, 10- en
15 kilometer is er een hardloop-shirt beschikbaar. Onder de eerste 20 kinderen die online inschrijven worden leuke prijzen verloot.
De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de
Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en
doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugddeelnemers is

er een leuke herinnering en voor de podiumplaatsen
een mooie beker.
Voor meer informatie bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer. Of
neem contact op met Anja Hermans, telefoon: 0478641361, e-mail: wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

Onder bruggen door, langs tanks, Schaartven
en uitkijktoren!
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Rondrit over slagveld
Niets werkt zo goed als
op de plek zelf staan
waar het destijds allemaal gebeurde. Daarom organiseert het Oorlogsmuseum op zondag 26 maart
opnieuw een bezoek aan het slagveld van Overloon. Slagveldgids Edwin Popken legt tijdens die
dag uit wat er waar gebeurde.
De loopgraven van 1944 lijken allemaal te zijn verdwenen. ‘Lijken’, want als je goed zoekt dan zijn er
nog altijd sporen van de slag om Overloon terug te
vinden. “En dan sta je letterlijk met twee benen in
de geschiedenis”, aldus Edwin Popken, die gediplomeerd slagveldgids is. De bustocht gaat langs een
aantal van die historische plaatsen. En op de plek-

ken zelf wordt uitgestapt en uitvoerig toegelicht
hoe het verloop van de strijd was.
Het programma duurt de hele dag, van ’s morgens
half tien tot vijf uur ‘s middags. Maar dan krijg je
ook héél wat te zien. Zowel het begin, dus de Stevensbeekse kant, als het einde bij de Loobeek tussen Overloon en Venray komen aan bod.
Het hele programma is verzorgd en kost inclusief
lunch en vervoer 49 euro per persoon. Opgeven
voor deze battefieldtour kan via de Facebook-pagina van het Oorlogsmuseum. Er is plaats voor maximaal 50 personen.
Het Facebook-bericht vindt u hier: https://www.facebook.com/events/1507254065981241/.

Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

De Duitse tank die achterbleef in Overloon en tegenwoordig in het museum te zien is.

Agenda
2017

Internetbankieren
op je mobiel

Altijd en overal
jouw saldo
bij de hand

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm

22 maart
OVO, diabetes, De Pit, 20.00 uur
26 maart
MSV, 4x4 rijden door de ANVT,
circuit Duivenbos
26 maart
Bosruiterkes,
Clubkampioenschappen
26 maart
Oorlogsmuseum, Battlefield tour,
9.30 -17.00 uur
26 maart
Canthonis, Ein deutsches Requiem van Brahms, kerk, 15.00 uur
29 en 30 maart
Samen Sterk voor goede doelen,
Collecte, 18.00 - 20.00 uur

31 maart
Tennisclub, Mix-tennistoernooi
60+
31 maart
KBO, Samen Eten
1 april
Bosruiterkes, Dressuurwedstrijden, vanaf 10.00 uur
2 april
Rijvereniging, Dressuurwedstrijden, vanaf 10.00 uur
5 april
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
6 april
OVO, excursie Bronlaak in Oploo,
13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
8 april
Gilde, oud papier ophalen

9 april
AST Overloon, Autocross, Baltussenweg, 11.00 uur
9 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
De Pit, 14.30 -16.00 uur
12 april
De Pit duurzaam, Informatie over
Zonnepanelen, De Pit, 20.00 uur
13 april
KBO, IVN-wandeling door Boschhuizen, 13.30 uur
13 april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 april
Freunde Echo, paaszaterdag met
gastkapel
19 april
OVO, interieur, De Pit, 20.00 uur

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
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20 april
KBO, Alg. ledenvergadering, De
Pit, 14.00 uur
23 april
A.V. Sporting, Kleffenloop, start
bij de Raaijhal
24 april
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
25 april
OVO, reisje met Rondvaartboot
Filia Mosae, 9 uur vanaf 14 Oktoberplein
26 maart
Bosruiterkes en Rijvereniging,
Clubkampioenschappen
27 april
Stichting Oranjefeesten, Activiteiten i.v.m. Koningsdag, Gildeterrein, vanaf 10.00 uur
28 april
KBO, Samen Eten
7 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
De Pit, 14.30 -16.00 uur
10 mei
OVO, wensambulance Brabant,
De Pit, 20.00 uur
11 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 mei
Gilde, oud papier ophalen
18 mei
KBO, Dagreis
19 t/m 24 mei
Overloonse bedevaart, Lourdesreis
20 en 21 mei
Oorlogsmuseum, Militracks
21 mei
Eerste H. Communie, kerk
21 mei
Oker, Sneakpreview jubileumshow “Het Pentagram Mysterie”,
De Weijer Boxmeer, 14.30 uur
22 mei
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
24 mei
OVO, afsluitingsavond - fototocht
door Overloon, 18.00 uur vanaf
14 Oktoberplein
26 mei
KBO, Samen Eten
8 juni
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 juni
Gilde, oud papier ophalen

11 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
De Pit, 14.30 -16.00 uur
19 juni
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
30 juni
KBO, Samen Eten
2 juli
Fanfare, Concert op locatie
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
18, 19 en 20 juli
Kindervakantieweek
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motorcrossweekend, circuit Duivenbos
28 juli
KBO, Samen Eten
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
19 en 20 augustus
Oorlogsmuseum, Santa Fe Event
2017
19 t/m 23 augustus
Kermis
25 augustus
KBO, Samen Eten
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de
Grens”, 2e editie
9 september
Gilde, oud papier ophalen
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Benen Tour, start bij IJssalon Clevers
14 september
KBO, IVN-wandeling
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, première
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, middagvoorstelling, De Pit
29 september
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit

7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
15 oktober
Fanfare, Bondsconcours, Oranjerie Roermond
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover
Club Holland, circuit Duivenbos
27 oktober
KBO, Samen Eten
28 oktober
Freunde Echo, FEN avond
29 oktober
Allerzielenviering, Theobalduskerk, 14.30 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
16 november
KBO, IVN-wandeling
18 november
HOT, Het geheugen van water, de
Weijer Boxmeer
24 november
KBO, Samen Eten
25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water,
De Pit
9 december
Gilde, oud papier ophalen
29 december
KBO, Samen Eten

2018
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Warme Bakker Degen
Reclame: 27 maart t/m 1 april
• Sinaasappelvlaai
€ 10,35
• Grof volkorenbrood
€ 1,95
• 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

VERKOOP
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•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD
•

Reclame: 3 t/m 8 april
• Kersenyoghurtvlaai
€ 10,35
• Lônse mik
€ 2,30
• 4 Krentenbollen + 1 gratis

Reparatie en keuring
van alle merken

Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
Qaardentrailers

Bezoek onze showroom voor het hele
assortiment of kijk alvast op onze site:
henckensoverloon.nl
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Onze winkel is geopend:

van ma t/m/ za van 09.00 - 18.00. Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

In samenwerking met Martensasperges.nl
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Vanaf zaterdag 25 maart

zijn wij weer dagelijks geopend!
De OverBeek - Overloonseweg 10a,
5821 EE - Vierlingsbeek. Tel.: 0478 - 642252
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Kom
gerust
langs!

Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304
www.onseigenerf.nl

Abonnement 2017:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
5 april
aanleveren uiterlijk 29 maart 20.00 uur
Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

